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ABSTRAK 

Litta Faradilla/2015.11.512.011.Nilai Pendidikan Akhlak dalam Novel Catatan Hati 

              Seorang Istri dengan Istri Solikhah dalam Islam 

              Dosen Pembimbing I  Bapak Dr. H. AslichMaulana, SH., M.Ag. dan 

              DosenPembimbing II Bapak Noor Amirudin, M.Pd.I. 
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                     Solikhah dalam Islam 

 

Penelitian ini bertujuan mengungkap nilai estetika yang ada dalam sebuah karya 

sastra, yakni nilai ”pendidikan akhlak” yang ada dalam karya sastra berbentuk novel, 

dalam hal ini novel Catatan Hati Seorang Istri karya Asma Nadia yang selama ini 

diasumsikan oleh sebagian masyarakat hanya sebagai bacaan hiburan saja. Setelah 

mengungkapkan pendidikan akhlak yang ada dalam novel tersebut kemudian penulis 

menganalisa tentang relevansinya nilai pendidikan akhlak dalam novel Catatan Hati 

Seorang Istri terhadap Istri Solikhah dalam Islam 

 

Dilihat dari tujuannya jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang 

bersifat kualitatif (deskriptif). Penelitian eksploratif adalah penelitian yang membahas 

dan menyelidiki secara cermat. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan pragmatik, pendekatan ini memandang karya sastra .Sedangkan dalam 

pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi .Dan 

metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis konten, 

karena metode ini bergerak pada masalah nilai, estetika yang terintegrasi dalam sebuah 

cerita. Dalam hal ini peneliti akan mengungkap tentang isi atau nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang ada dalam novel Catatan Hati Seorang Istri . Kemudian untuk menganalisa 

relevansi pendidikan akhlak yang ada dalam novel Catatan Hati Seorang Istri. terhadap 

Istri Solikhah dalam Islam penulis menggunakan metode hermeneutik. 

 

              Hasil penelitian menunjukkan (1) Adanya nilai pendidikan akhlak dalam novel 

Catatan Hati Seorang Istri. Nilai pendidikan Akhlak tersebut adalah pertama, moral 

individu, meliputi: tabah hati, bekerja keras/tidak menyerah, mencari harta yang baik, 

dll.Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjaga hubungan kekerabatan. Ketiga, 

tata krama menyapa orang lain, saling memaafkan, saling 

tolongmenolong,kesetiakawanan, memberi nasehat. (2) Adanya relevansi antara 

pendidikan moral yang ada dalam novel Catatan Hati Seorang Istri terhadap Istri 

Solikhah dalam Islam.   

 


